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Madde 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak:
Amaç ve Kapsam:
Madde 1.1. Bu yönetmeliğin amacı; Mühendislik Jeolojisi Derneği (MJD) Tüzüğü’nün
2. Maddesinde belirtilen ve kuruluş amaçlarından biri olan “Türkiye’de mühendislik
jeolojisi araştırmalarını özendirmek ve mühendislik jeolojisi eğitiminin ve
uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak” ilkesine göre, mesleğin bilimsel ve
pratik etkinliğine katkı veren araştırma ve makale sahiplerinin ödüllendirilmesine ilişkin
Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri’ne adayların başvuru şekli, eserlerin
değerlendirilmesi ile seçilme usul ve esaslarının düzenlenmesidir.
Dayanak:
Madde 1.2. Bu yönetmelik; Mühendislik Jeolojisi Derneği (MJD) Tüzüğü’nün 2.
Maddesinde belirtilen MJD’nin sürdüreceği çalışma konuları arasında yer alan
“Üniversitelerimizde ve uygulayıcı kurum ve kuruluşlarımızda Mühendislik Jeolojisi
konularında yapılan araştırma ve çalışmaları özendirmek amacıyla; her yıl Lisans
(Bitirme/Tasarım Projesi), Yüksek Lisans ve Doktora tezleri ile uluslararası bilimsel
dergilerde yayımlanmış özgün makaleler arasından en iyi çalışmayı hazırlayanlara
MJD tarafından Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri verilir.” şeklindeki 21 no.lu
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 2. Ödüllere Adaylık:
Madde 2.1. Üniversitelerimizde Mühendislik Jeolojisi ile ilgili konularda yapılan Lisans
(Bitirme Projesi/Tasarım Projesi), Yüksek Lisans ve Doktora tezleri, tezlerin yapıldığı
ilgili Jeoloji Mühendisliği Bölümleri (Bölüm Başkanlığı, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Başkanlığı veya tez danışmanları tarafından); uluslararası hakemli dergilerde
yayımlanmış özgün makaleler ise yazar(lar)ı, ilgili Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ya da
kurumlar veya MJD üyeleri tarafından ödüle aday gösterilebilirler. Bitirme/Tasarım
Projesi ödüllerine tek yazarlı projelerin yanı sıra, birden fazla sayıda öğrenciden
oluşan grup/takım projeleri de aday gösterilebilir. Makale ödülleri için her aday ancak
bir makaleyle aday gösterilebilir. Bu ödül kategorisine; “kongre ve sempozyumlarda
sunulmuş bildirilerle”, “Teknik Not” ve “Tartışma” veya “Yanıt” türü yazılarla
başvurulamaz. İletişim araçları ile en geç her yılın Ocak ayı içinde MJD tarafından
adaylık çağrısı duyurusu yapılır ve bu duyuru ayrıca MJD’nin web sayfasından da
yapılır. Kişilerin aday gösterilmesi için onaylarının alınması zorunludur. Makale
kategorisinde aday gösterilecek makalelerin basılmış (tarih, sayı ve sayfa numarası
almış) olmaları zorunlu olup, sadece DOI numarası almış makalelerle ilgili olarak
yapılacak başvurular dikkate alınmaz.
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